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WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 

 

Pomiędzy ScanChain ApS, Hjortevænget 6, 4130 Viby Sjælland, Dania jako „Sprzedającym” a klientem 

jako „Kupującym” obowiązują poniższe warunki sprzedaży i dostawy w zakresie, w jakim nie zostaną 

uchylone w drodze pisemnej umowy zainteresowanych stron.  

 

Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy mają pierwszeństwo przed ewentualnymi warunkami zakupu 

przyjętymi przez Kupującego, które nie mają zastosowania do relacji między stronami. Akceptując 

ofertę Sprzedającego Kupujący wyraża zgodę na to, by niniejsze warunki sprzedaży i dostawy 

posiadały moc nadrzędną nad ewentualnymi własnymi warunkami Kupującego. 

 

SPIS TREŚCI 

1.  OFERTA I POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA ...........................................................................................2 

2.  RYSUNKI I INNE DOKUMENTY TECHNICZNE ........................................................................................2 

3. BADANIE DOSTAWY ..............................................................................................................................2 

4.  CENY, MIEJSCE I TERMINY DOSTAWY ..................................................................................................3 

5.  FRACHT, UBEZPIECZENIA ITP. ..............................................................................................................4 

6.  ZAPŁATA ..............................................................................................................................................4 

7.  ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ ...............................................................................4 

8.  WADY I BRAKI ......................................................................................................................................5 

9.  OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ...............................................................................................6 

10.  REKLAMACJE/PRZEDAWNIENIE .........................................................................................................7 

11.  ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI - SIŁA WYŻSZA .......................................................................7 

12.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW ................................................................................................................7 

 

  



 

 
ScanChain ǀ Hjortevænget 6 ǀ DK-4130 Viby Sj. ǀ Phone: +45 77 78 95 96 ǀ @: info@scanchain.dk 

1.  OFERTA I POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA 

Oferta Sprzedającego obowiązuje jedynie przez 14 dni od daty jej sporządzenia, chyba że wskazano 

krótszy albo dłuższy okres. Ponadto oferta może utracić ważność, jeśli dostawa zostanie wyprzedana 

lub warunki dostawy zostaną zmienione przez ew. poddostawcę.  

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dostawie do upływu terminu jej 

realizacji, z tym że w takim przypadku gwarantuje on co najmniej równoważną funkcjonalność i 

wydajność dostarczonych produktów. 

Kupujący może powoływać się wyłącznie na warunki określone w indywidualnej umowie. Informacje 

przekazywane przez Sprzedającego ustnie, w Internecie, broszurach itp. nie mają zatem znaczenia dla 

oceny dostawy. 

Zamówienie jest wiążące dopiero po jego zatwierdzeniu przez Sprzedającego poprzez wystosowanie 

potwierdzenia e-mailem, faksem lub listem. 

 

2.  RYSUNKI I INNE DOKUMENTY TECHNICZNE  

Wszelkie rysunki i inne dokumenty techniczne odnoszące się do produktów lub ich wykonania, a 

przekazane jednej ze stron przez stronę drugą przed lub po zawarciu umowy, pozostają własnością 

strony, która je udostępniła. Otrzymane rysunki, inne dokumenty techniczne bądź informacje 

techniczne nie mogą, bez zgody drugiej strony, być wykorzystane do celów innych niż ten, w jakim 

zostały przekazane. Bez zgody drugiej ze stron ww. materiałów nie wolno kopiować, powielać, 

przekazywać ani w żaden inny sposób ujawniać osobom trzecim.  

Sprzedający najpóźniej w chwili dostawy nieodpłatnie przekazuje Kupującemu jeden – lub większą 

uzgodnioną liczbę – egzemplarzy rysunków i innych dokumentów technicznych o stopniu 

szczegółowości wystarczającym do tego, by umożliwić Kupującemu montaż, rozruch, eksploatację i 

konserwację (w tym bieżące naprawy) wszystkich części produktów. Sprzedający nie jest jednak 

zobowiązany do przekazania rysunków i dokumentów, w oparciu o które produkty lub ich części 

zamienne są wytwarzane.  

 

3.  BADANIE DOSTAWY  

O ile uzgodnione zostało badanie dostawy, odbywa się ono w miejscu wytworzenia produktów, 

chyba że ustalono inaczej. Jeżeli wymogi techniczne dotyczące badania nie zostały określone w 

umowie, przeprowadza się je zgodnie z ustalonym zwyczajem dla danej branży w państwie 

wytworzenia produktów.  

Sprzedający powiadamia Kupującego o terminie badania dostawy z wyprzedzeniem wystarczającym 

do tego, by Kupujący mógł być na nim obecny. O ile Kupujący został powiadomiony z należytym 

wyprzedzeniem, badanie dostawy może się odbyć mimo nieobecności jego przedstawiciela. 

Sprzedający sporządza protokół badania dostawy. Protokół jest wysyłany do Kupującego. Uznaje się, 
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że protokół zawiera prawidłowy opis przeprowadzenia badania i jego wyników, chyba że Kupujący 

udowodni, że jest inaczej.  

Jeśli badanie wykaże, że produkty będące przedmiotem dostawy są niezgodne z umową, Sprzedający 

w najszybszym możliwym czasie zapewnia ich doprowadzenie do stanu zgodnego z jej warunkami. 

Następnie, na życzenie Kupującego, przeprowadzane jest kolejne badanie dostawy. Kupujący nie 

może jednak domagać się kolejnego badania, jeżeli stwierdzona wada lub brak miały charakter 

nieznaczny.  

O ile nie uzgodniono innego podziału, Sprzedający ponosi wszelkie koszty badań dostawy 

przeprowadzonych w miejscu wytworzenia produktów. Kupujący pokrywa jednak wszelkie koszty 

dotyczące jego przedstawicieli, w tym koszty ich podróży i pobytu związane z badaniami dostawy. 

 

4.  CENY, MIEJSCE I TERMINY DOSTAWY 

O ile w formie pisemnej nie uzgodniono inaczej, ceny są cenami obowiązującymi w dniu dostawy, a 

dostawa odbywa się na warunkach ex works. 

Dzień dostawy jest określany przez Sprzedającego. W przypadku, gdy Kupujący odbiera produkty z 

magazynu Sprzedającego, musi to nastąpić w dniu dostawy. W razie nieodebrania produktów w dniu 

dostawy Sprzedający ma prawo domagać się zapłaty za magazynowanie w wysokości 4,00 DKK + VAT 

za dobę za 1 m2 miejsca paletowego. Zapłata za magazynowanie musi nastąpić przed wydaniem 

produktów.  

Terminy dostaw są określane z zastrzeżeniem ew. opóźnień po stronie poddostawców. Jeśli 

opóźnienie po stronie poddostawcy zostanie uznane za prawdopodobne, Kupujący jest niezwłocznie 

powiadamiany o przewidywanym nowym terminie dostawy. W konsekwencji Sprzedający może 

odroczyć dostawę do nowego terminu, o którym powiadomił Kupującego, a Kupujący nie może 

podnieść zarzutu naruszenia umowy. 

W każdym przypadku istotnego opóźnienia dostawy Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od 

zakupu. Opóźnienie uznaje się za istotne tylko wtedy, gdy czas dostawy zostanie przekroczony o 20 

dni roboczych od jej wyznaczonego terminu.  

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty – bezpośrednie lub pośrednie – 

poniesione przez Kupującego wskutek opóźnienia lub niedokonania dostawy. 
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5.  FRACHT, UBEZPIECZENIA ITP. 

Ceny podane w ofercie są cenami ex works (Incoterms 2010) i nie obejmują kosztów frachtu, wysyłki, 

ubezpieczenia, opakowania, montażu, a także podatku VAT, należności celnych i ewentualnych 

innych podatków i danin na rzecz państwa, chyba że uzgodniono inaczej. Zmiany kursów walut, 

wysokości podatków i danin, kosztów ubezpieczenia, frachtu, należności celnych oraz kosztów 

zaopatrzenia powodują możliwość dokonania korekty cen przez Sprzedającego.  

 

6.  ZAPŁATA 

Termin zapłaty na rzecz Sprzedającego wynosi 14 dni od daty faktury, chyba że uzgodniono inaczej. 

Jeżeli Kupujący nie ureguluje zapłaty w terminie, a opóźnienie to nie nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę począwszy od dnia 

wymagalności faktury wg stawki równej 1,5% za każdy rozpoczęty miesiąc oraz do zażądania zapłaty 

za wszelkie zafakturowane i dostarczone produkty, niezależnie od wcześniej uzgodnionych warunków 

kredytowania. 

Ponadto brak zapłaty po określonym terminie wymagalności może skutkować przekazaniem sprawy 

do windykacji bez osobnego powiadomienia, co z kolei może wiązać się z wyższymi kosztami 

egzekucji niż wskazane w rozporządzeniu nr 601 z dnia 12.07.2002 r. 

 

7.  ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ 

Sprzedający zachowuje prawo własności do sprzedanych produktów do czasu otrzymania zapłaty 

pełnej ceny sprzedaży powiększonej o odsetki oraz koszty, jak również o ewentualne wydatki 

dotyczące sprzedanych produktów poniesione przez Sprzedającego w imieniu Kupującego. 

Do chwili przeniesienia prawa własności na rzecz Kupującego produkty muszą być przez niego 

ubezpieczone i oddzielnie magazynowane. Kupujący zobowiązuje się, by – do chwili przekazania na 

jego rzecz własności sprzedanych mu produktów – bez zgody Sprzedającego nie przenosić ich w inne 

miejsce ani nie zastawiać, wynajmować, wypożyczać lub w inny sposób nimi rozporządzać. Kupujący 

nie może również wprowadzać żadnych zmian lub modyfikacji do dostarczonych produktów. 
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8.  WADY I BRAKI 

Sprzedający zobowiązuje się w okresie kolejnych 24 miesięcy od realizacji dostawy bez zbędnej zwłoki 

dokonywać – wedle własnego wyboru – wymiany lub naprawy w razie wystąpienia wad lub braków 

o charakterze konstrukcyjnym, materiałowym lub produkcyjnym dotyczących dostawy. 

Naprawa lub wymiana nie obejmuje przypadków, w których powodem zaistnienia wady było 

przeprowadzenie montażu i/lub użytkowanie produktów w sposób nie w pełni zgodny z instrukcjami 

Sprzedającego, jak również niewłaściwe lub niezgodne z przewidzianym celem stosowanie 

produktów, wprowadzenie do nich zmian, modyfikacji lub dokonanie ingerencji technicznych bez 

pisemnej zgody Sprzedającego, bądź wystąpienie nadzwyczajnych zjawisk klimatycznych. 

Prawo Kupującego do usunięcia wad i braków nie obejmuje części zużywalnych. Koszty demontażu i 

montażu nie są objęte prawem do usunięcia wad i braków. 

W razie zamiaru złożenia przez Kupującego reklamacji w zakresie ewentualnych wad i braków, 

pisemne zgłoszenie reklamacyjne powinno być wystosowane bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu 

wystąpienia wady lub braku. 

Po otrzymaniu przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacji w zakresie wady lub braku, który uznaje się 

za objęty niniejszym postanowieniem, Sprzedający niezwłocznie usuwa taką wadę lub brak. 

Jeżeli Kupujący może przeprowadzić usunięcie wady lub braku samodzielnie w swoim zakładzie, 

zobowiązanie Sprzedającego wynikające z niniejszego postanowienia jest wypełniane poprzez 

wysyłkę nowej lub naprawionej części. 

W przypadku odesłania wadliwych dostaw lub części do Sprzedającego w celu ich wymiany lub 

naprawy, Kupujący, o ile nie uzgodniono inaczej, ponosi koszty i ryzyko związane z transportem. 

W razie ponownej wysyłki dostaw lub wysyłki naprawionych części do Kupującego, transport odbywa 

się na jego ryzyko i koszt. 

Wadliwe części wymienione zgodnie z powyższą procedurą muszą być przekazane Sprzedającemu. 

Sprzedający udziela prawa do usunięcia wad lub braków w odniesieniu do produktów lub części 

dostawy, które zostały wymienione bądź naprawione, na takich samych warunkach jak w przypadku 

pierwotnej dostawy. Zobowiązanie Sprzedającego w zakresie usunięcia wad lub braków nie ma 

jednak zastosowania do żadnej części dostawy po upływie 36 miesięcy od dnia dostawy do 

Kupującego. 
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9.  OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady lub braki spowodowane błędami lub 

zaniedbaniami, bądź innymi przyczynami leżącymi po stronie jego dostawców. W zakresie, w jakim 

Sprzedającemu przysługuje uzasadnione prawo do wystąpienia z roszczeniem wobec dostawcy, 

Sprzedający przenosi to prawo na Kupującego, a Kupujący jest zobowiązany skierować swoje 

roszczenie bezpośrednio przeciwko takiemu dostawcy. 

Od Sprzedającego nie można domagać się łącznego odszkodowania i/lub proporcjonalnego 

obniżenia ceny z tytułu spowodowania przez wadę lub brak szkody w dostawie, w wysokości 

przekraczającej łączną zapłatę Kupującego za dany przedmiot. 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, szkody następcze, straty związane 

z prowadzeniem przedsiębiorstwa, utratę danych oraz koszty ich odzyskania, a także straty zysku, 

niezależnie od tego, czy ich powodem było zwykłe, czy też rażące zaniedbanie. O ile Sprzedający 

zostanie obciążony odpowiedzialnością wobec osób trzecich, Kupujący jest zobowiązany do jego 

zabezpieczenia i rekompensaty jego strat w zakresie, w jakim odpowiedzialność ta wykracza poza 

opisane powyżej granice. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia pozwu złożonego przeciwko niemu 

w tym samym sądzie, który rozpatruje roszczenie odszkodowawcze wobec Sprzedającego w związku 

ze szkodą rzekomo spowodowaną wadą lub błędem w jednej z dostaw Sprzedającego. 

Sprzedający ponosi odpowiedzialność produktową za szkody wyrządzone przez dostawę na osobach 

oraz za utratę żywiciela zgodnie z odnośnymi, każdocześnie i bezwzględnie obowiązującymi, 

przepisami prawa. W pozostałym zakresie Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

produktowej. Kupujący może w dowolnym czasie zwrócić się do Sprzedającego o informacje na temat 

posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu jego produktów oraz sum 

ubezpieczenia, które to informacje zostaną mu udzielone. Ewentualna kwota wynikająca z 

odpowiedzialności produktowej Sprzedającego nie może przekroczyć sum, na jakie opiewa jego 

ubezpieczenie w tym zakresie.  
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10.  REKLAMACJE/PRZEDAWNIENIE 

Po otrzymaniu towaru Kupujący ma obowiązek jego sprawdzenia i niezwłocznego złożenia reklamacji 

w razie stwierdzenia wad lub braków pod rygorem utraty prawa do reklamacji. Jeżeli wada lub brak 

jest ukryty, reklamacja winna być złożona w terminie dwóch lat. W przypadku materiałów 

budowlanych, które ze względu na swój charakter zazwyczaj są przeznaczone do włączenia do 

konstrukcji budynków lub budowli, nie stosuje się dwuletniego terminu przedawnienia, lecz ogólne 

przepisy ustawy o przedawnieniu, tj. okres trzyletni, chyba że uzgodniono inaczej. 

 

11.  ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI - SIŁA WYŻSZA 

Zwolnienie z odpowiedzialności powodują następujące zdarzenia, jeśli wystąpią po zawarciu umowy 

i uniemożliwią jej realizację: 

Spory pracownicze, strajki, lockouty i wszelkie inne okoliczności pozostające poza kontrolą stron, 

takie jak pożar, wojna, nieprzewidziane mobilizacje wojskowe o równoważnej skali, akty sabotażu, 

zajęcia i konfiskaty, ograniczenia walutowe, zamieszki i niepokoje społeczne, brak środków 

transportu, ogólne niedobory towarów, ograniczenia w zakresie środków napędu, epidemie, w tym 

m.in. pandemie, np. restrykcje związane z Covid-19 lub podobnymi pandemiami/epidemiami, a także 

braki w dostawach od poddostawców lub ich opóźnienia wynikające z okoliczności, o których mowa 

w niniejszym postanowieniu. 

Strona, która pragnie powołać się na którąkolwiek z ww. okoliczności, bez zbędnej zwłoki informuje 

drugą stronę na piśmie o zaistnieniu i ustaniu danego zdarzenia. 

Każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy za pisemnym powiadomieniem strony 

drugiej, jeśli jej wykonanie w rozsądnym terminie stanie się niemożliwe z powodu okoliczności, o 

których mowa w niniejszym postanowieniu. 

 

12.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Wszelkie kwestie prawne wynikające z umowy pomiędzy stronami podlegają ocenie zgodnie z 

prawem obowiązującym w kraju siedziby Sprzedającego, tj. w Danii. 

Spory pomiędzy stronami, których nie uda się rozwiązać polubownie, w tym spory dotyczące 

interpretacji umowy, rozpoznaje Sąd Morski i Gospodarczy w Kopenhadze lub Sąd w Roskilde. 

 

 

 


